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Η εξέταση θα γίνει µε τη µέθοδο των πολλαπλών επιλογών µε βάση το ακόλουθο
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ.  Σε καθεµιά από τις επόµενες ερωτήσεις (1-40) να επιλέξετε τη
σωστή απάντηση και να τη σηµειώσετε στο ΑΠΑΝΤΗΤΙΚΟ ΦΥΛΛΟ.

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
                                                                                                          ΚΩ∆ΙΚΟΣ * Α Γ Ζ

1. Τα όργανα της νοµοθετικής λειτουργίας είναι :
α) ∆ιορισµένα.
β) Μετακλητά.
γ) Αιρετά.
δ) Μόνιµα.

2. Ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας είναι :
α) Αντιπρόσωπος του Έθνους.
β) Επικεφαλής της Κυβερνήσεως.
γ) Πολιτικώς υπεύθυνος έναντι της Κυβερνήσεως.
δ) Ρυθµιστής του πολιτεύµατος.

3. Η νοµοθετική λειτουργία ασκείται :
α) Από τη Βουλή και τον Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας.
β) Από τη Βουλή και την Κυβέρνηση.
γ) Από τον Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας και την Κυβέρνηση.
δ) Από τη Βουλή και τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

4. Τον Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας όταν απουσιάζει για µια εβδοµάδα στο εξωτερικό :
α) Τον αναπληρώνει στα καθήκοντά του ο Πρωθυπουργός.
β) Τον αναπληρώνει στα καθήκοντά του ο Πρόεδρος της Βουλής.
γ) ∆εν τον αναπληρώνει κανείς.
δ) Τον αναπληρώνει το συµβούλιο των πολιτικών αρχηγών.

5. Ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας µπορεί να απαλλάξει την κυβέρνηση από τα καθήκοντά της :
α) Αν το ζητήσει σε δηµοψήφισµα το 51% του εκλογικού σώµατος.
β) Αν το κρίνει σκόπιµο ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας.
γ) Αν υποβάλει η κυβέρνηση την παραίτησή της.
δ) Αν καταψηφιστεί ο προϋπολογισµός.

6. Τα έτη της υποχρεωτικής εκπαίδευσης των παιδιών :
α) Καθορίζονται ελεύθερα από τον Υπουργό Παιδείας.
β) Είναι σε κάθε περίπτωση 6 χρόνια τουλάχιστον.
γ) Είναι 9 χρόνια, αλλά το όριο µπορεί να αυξηθεί.
δ) Είναι αποκλειστικά και µόνο 9 χρόνια. 

    
*  Ο κωδικός αυτός να µεταφερθεί στο ΑΠΑΝΤΗΤΙΚΟ ΦΥΛΛΟ
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7. Οι δικαστικές αποφάσεις εκτελούνται :
α) Στο όνοµα του ελληνικού λαού.
β) Στο όνοµα του Προέδρου της ∆ηµοκρατίας.  
γ) Στο όνοµα της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας.
δ) Στο όνοµα της δικαστικής εξουσίας.

8. Ένα πρόσωπο µπορεί να εκλεγεί ως Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας:
α) Μόνο µία φορά.
β) Μόνο δύο φορές.
γ) Μόνο τρεις φορές.
δ) Απεριόριστα.

9. Για να γίνει κάποιος Υπουργός, πρέπει :
α) Να έχει την ιδιότητα του βουλευτή.
β) Να έχει τα προσόντα που απαιτούνται για να εκλεγεί κανείς βουλευτής.
γ) Να υπάρχει θετική προηγούµενη απόφαση της κοινοβουλευτικής οµάδας του κυβερνώντος

κόµµατος.  
δ) Να έχει διατελέσει τουλάχιστον µια φορά στο παρελθόν βουλευτής.

10.  Ο αριθµός των βουλευτών ανέρχεται σήµερα µε νόµο σε :
α) ∆ιακόσιους.
β) ∆ιακόσιους ογδόντα.
γ) Τριακόσιους.
δ) Τριακόσιους είκοσι.

11. Η αρχηγία και η διοίκηση, αντίστοιχα, των ενόπλων δυνάµεων ανήκει :
α) Η αρχηγία στον Υπουργό Ενόπλων ∆υνάµεων και η διοίκηση στο ΓΕΕΘΑ.
β) Η αρχηγία στον Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας και η διοίκηση στην Κυβέρνηση.
γ) Τόσο η αρχηγία όσο και η διοίκηση στην Κυβέρνηση.
δ) Τόσο η αρχηγία όσο και η διοίκηση στον Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας.

12. Οι Υπουργοί και οι Υφυπουργοί :
α) ∆ιορίζονται από τον Πρωθυπουργό 
β) ∆ιορίζονται από τον Πρόεδρο της Βουλής µετά από πρόταση της Βουλής.
γ) ∆ιορίζονται από τον Πρόεδρο του Συµβουλίου της Επικρατείας.
δ) ∆ιορίζονται από τον Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας µετά από πρόταση του Πρωθυπουργού.

13. Οι Βουλευτές Επικρατείας δεν µπορεί να αντιστοιχούν σε ποσοστό :
α) Μεγαλύτερο του ενός δεκάτου του συνολικού αριθµού των βουλευτών.
β) Μεγαλύτερο του ενός εικοστού του συνολικού αριθµού των βουλευτών.
γ) Μεγαλύτερο του µισού του συνολικού αριθµού των βουλευτών.
δ) Μεγαλύτερο των 2/3 του συνολικού αριθµού των βουλευτών.

14. Ο τρόπος λειτουργίας της Βουλής ορίζεται :
α) Εθιµικά.
β) Στο Σύνταγµα.
γ) Σε Προεδρικό διάταγµα.
δ) Στον Κανονισµό της.

15. Οι Βουλευτές ψηφίζουν :
α) Κατά συνείδηση.
β) Κατά την βούληση του πολιτικού κόµµατος από το οποίο προέρχονται.
γ) Κατά τη βούληση των ψηφοφόρων τους.
δ) Κατά την απόφαση που έλαβε η κοινοβουλευτική οµάδα του κόµµατός τους.

16. Το δικαίωµα πρότασης νόµων ανήκει :
α) Στη Βουλή και στην Κυβέρνηση.
β) Μόνο στην Κυβέρνηση.
γ) Μόνο στη Βουλή.
δ) Στον Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας.

17. Οι δικαστές, κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους, υπόκεινται µόνον :
α) Στη συνείδησή τους.
β) Στη νοµολογία των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας.
γ) Στο Σύνταγµα και τους νόµους.
δ) Στο Σύνταγµα, τους νόµους και τις εγκυκλίους των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας.
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18. Η συγχώνευση των δήµων και κοινοτήτων έγινε µε νόµο, που είναι γνωστός ως :
α) «Ελευθέριος Βενιζέλος».
β) «Όθων».
γ) «Καποδίστριας».
δ) «Ξενοκράτης».

19. Η νοµαρχιακή αυτοδιοίκηση αποτελεί Οργανισµό Τοπικής Αυτοδιοίκησης :
α) Πρώτου βαθµού.
β) ∆εύτερου βαθµού.
γ) Τρίτου βαθµού.
δ) Ειδικής αυτοδιοίκησης.

20. Η οργάνωση της κρατικής διοίκησης µε ανάθεση αρµοδιοτήτων σε περιφερειακά κρατικά
όργανα ονοµάζεται :
α) ∆ιοικητική αποκέντρωση.
β) ∆ιοικητική αυτοδιοίκηση.
γ) ∆ιοικητική ολοκλήρωση.
δ) ∆ιοικητική µέριµνα.

21. Τα συλλογικά όργανα της διοικήσεως συνεδριάζουν νοµίµως, εφόσον έχουν :
α) Πλειοψηφία.
β) Ισοψηφία.
γ) Οµοφωνία.
δ) Απαρτία.

22. Η σχέση µεταξύ προϊσταµένου και υφισταµένου στη ∆ιοίκηση χαρακτηρίζεται ως :
α) Υπηρεσιακή σχέση
β) Ιεραρχική σχέση
γ) Πειθαρχική σχέση
δ) Συµβατική σχέση

23. Η ∆ιοίκηση αποτελεί όργανο της :
α) Νοµοθετικής εξουσίας.
β) Εκτελεστικής εξουσίας.
γ) ∆ικαστικής εξουσίας.
δ) Τέταρτης εξουσίας.

24. Η αρµόδια δηµόσια υπηρεσία υποχρεούται να απαντά σε αίτηµα για χορήγηση εγγράφου :
α) Σε προθεσµία όχι µεγαλύτερη των 60 ηµερών.
β) Σε προθεσµία όχι µεγαλύτερη των 6 µηνών.
γ) Αν και όταν η ίδια το κρίνει σκόπιµο.
δ) Οποτεδήποτε.

25. Σωµατείο µπορεί να διαλυθεί λόγω παραβάσεως του νόµου :
α) Μόνο µε απόφαση του αρµόδιου Νοµάρχη.
β) Μόνο µε απόφαση της πλειοψηφίας των µελών του.
γ) Μόνο µε δικαστική απόφαση.
δ) Μόνο µε απόφαση του Υπουργού ∆ικαιοσύνης.

26. Η αυθεντική ερµηνεία των νόµων ανήκει :
α) Στη νοµοθετική λειτουργία.
β) Στον ΄Αρειο Πάγο και το Συµβούλιο της Επικρατείας.
γ) Στην Κυβέρνηση.
δ) Στον Πρόεδρο της Βουλής.

27. Οι Υπουργοί χωρίς χαρτοφυλάκιο :
α) Ασκούν εν αµφιβολία όσες αρµοδιότητες δεν έχουν ανατεθεί σε άλλους Υπουργούς.
β) Έχουν όσες αρµοδιότητες τους αναθέτει ο Πρωθυπουργός µε απόφασή του.
γ) Ασκούν χωρίς δικαίωµα ψήφου συµβουλευτικό έργο στο υπουργικό συµβούλιο.
δ) Εκπροσωπούν αυτοδικαίως την κυβέρνηση ενώπιον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

28. Για να εκλεγεί κάποιος Βουλευτής πρέπει να έχει συµπληρώσει κατά την ηµέρα της εκλογής
του :
α) Το 18ο έτος της ηλικίας του.
β) Το 25ο έτος της ηλικίας του.
γ) Το 30ο έτος της ηλικίας του.
δ) Το 32ο έτος της ηλικίας του.
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29. Αν ο Πρωθυπουργός παραιτηθεί η αδυνατεί να ασκήσει τα καθήκοντά του για λόγους υγείας, ο
Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας :
α) ∆ιαλύει τη Βουλή και προκηρύσσει εκλογές.
β) ∆ιορίζει τον Πρόεδρο της Βουλής ως αντικαταστάτη του.
γ) ∆ιορίζει Πρωθυπουργό τον αρχηγό της αξιωµατικής αντιπολίτευσης.
δ) ∆ιορίζει Πρωθυπουργό αυτόν που προτείνει η κοινοβουλευτική οµάδα του κόµµατος στο οποίο

ανήκει ο απερχόµενος Πρωθυπουργός 

30. Οι πράξεις του Προέδρου της ∆ηµοκρατίας ισχύουν και εκτελούνται :
α) Αµέσως, χωρίς άλλη διατύπωση.
β) Μετά από έγκριση του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
γ) Μετά την προσυπογραφή του αρµόδιου Υπουργού και τη δηµοσίευση στην Εφηµερίδα της

Κυβερνήσεως.
δ) Μετά την κύρωσή τους µε νόµο.

31. Η άσκηση της εκτελεστικής εξουσίας ανήκει από κοινού :
α) Στον Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας και την Κυβέρνηση.
β) Στη Βουλή και την Κυβέρνηση.
γ) Στον Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας και τη Βουλή.
δ) Στην Κυβέρνηση και τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

32. ΚΥΣΥΜ σηµαίνει :
α) Κεντρικό Υπουργικό Συµβούλιο.
β) Κυβερνητικό Συµβούλιο.
γ) Κυβερνητικό Συµβούλιο Μετανάστευσης.
δ) Κεντρικό Υπηρεσιακό Συµβούλιο Μεταθέσεων.

33. Μεταβίβαση της αρµοδιότητας διοικητικού οργάνου :
α) ∆εν είναι ποτέ δυνατή.
β) Είναι δυνατή, µόνον αν συναινεί το όργανο προς το οποίο γίνεται  η µεταβίβαση.
γ) Είναι δυνατή µε κανονιστική πράξη του αρµόδιου οργάνου.
δ) Είναι δυνατή µετά από έγκριση του αρµόδιου Υπουργού.

34. Η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής γίνεται :
α) Από οποιαδήποτε διοικητική αρχή.
β) Από το Αστυνοµικό Τµήµα.
γ) Από τη διοικητική αρχή στην οποία απευθύνεται το έγγραφο.
δ) Από δικηγόρο ή συµβολαιογράφο.

35. Το συλλογικά όργανα της ∆ιοίκησης, αν δεν ορίζεται διαφορετικά, συγκροτούνται από :
α) Τρία µέλη
β) Τέσσερα µέλη
γ) Πέντε µέλη
δ) Ένδεκα µέλη

36. Τα συλλογικά όργανα συνεδριάζουν νοµίµως, όταν στη σύνθεσή τους µετέχουν :
α) Όλα τα διορισµένα τακτικά µέλη.
β) Περισσότερα από τα µισά των διορισµένων τακτικών µελών.
γ) Τουλάχιστον τα 2/3 των διορισµένων τακτικών µελών.
δ) Έστω και ένα διορισµένο τακτικό µέλος.

37. Η κανονιστική διοικητική πράξη τελειούται :
α) Από την υπογραφή και τη χρονολόγησή της.
β) Από την εγγραφή της στο πρωτόκολλο εξερχοµένων.
γ) Από την έγκρισή της από την προϊσταµένη αρχή.
δ) Από τη δηµοσίευση της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

38. Αρµόδιος για την ανάκληση ατοµικής διοικητικής πράξης είναι :
α) Ο καθ’ ύλην αρµόδιος Υπουργός.
β) Το όργανο που εξέδωσε την πράξη.
γ) Η προϊσταµένη αρχή.
δ) Το αρµόδιο ∆ικαστήριο.
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39. ∆ιοικητική προσφυγή δεν αποτελεί :
α) Η αίτηση θεραπείας.
β) Η αίτηση ακυρώσεως.
γ) Η ιεραρχική προσφυγή.
δ) Η ενδικοφανής προσφυγή.

40. Η άσκηση της διοικητικής προσφυγής :
α) ∆εν αναστέλλει ποτέ την εκτέλεση της διοικητικής πράξης.
β) Αναστέλλει πάντοτε την εκτέλεση της διοικητικής πράξης.
γ) Αναστέλλει την εκτέλεση της διοικητικής πράξης, µόνον αν το αποφασίσει η αρµόδια για την

εξέταση της προσφυγής διοικητική αρχή.
δ) Αναστέλλει την εκτέλεση της διοικητικής πράξης, µόνον αν το αποφασίσει ο αρµόδιος Υπουργός. 


